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Ζτην avTcnídcoi) 
ncpvá ο Α λ. Κοντός
■  Της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο βουλευτής Ξάνθης της Νέας 
Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ
ξης, Αλέξανδρος Κοντός, διαψεύδοντας με έγγραφα τα 
όσα ισχυρίστηκε εναντίον του η κατηγορούμενη για το Βατο- 

πέδι, πρώην διευθύντρια Πολιτικής Γης στο υπουργείο, Στα- 
ματίνα Μαντέλη, και καταγγέλλοντας το ΠΑΣΟΚγια μεθοδεύ
σεις στην υπόθεση.

Μάλιστα, ο βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να καταθέσει' 
αγωγή για τα «ψεύδη και τις συκοφαντίες», που, όπως τονίζει, 
κατέθεσε εναντίον του η κατηγορουμένη και επιμένει πως οι 
ισχυρισμοί της στην ανακρίτρια ειπώθηκαν «ύστερα από μία σει
ρά απαράδεκτων μεθοδεύσεων και ανταλλαγμάτων που απέ
σπασε από την κυβέρνηση και στελέχη του ΠΑΣΟΚ».

Οπως καταγγέλλει ο βουλευτής κι έχουν ήδη κάνει, επίσης, 
η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ 
προχώρησε σε ειδική διάταξη Νόμου «κομμένη στα μέτρα» 
της κατηγορούμενης, ώστε να της εγγυηθεί την ευνοϊκή με
ταχείρισή της από τη Δικαιοσύνη. Απαντώντας σε έγγραφο που 
η κατηγορούμενη κατέθεσε για να καταδείξει ότι της ασκήθηκαν 
πιέσεις, ο βουλευτής επισημαίνει: ,1ν.

Η κ. Μαντέλη κατέθεσε έγγραφο 
του Νοεμβρίου 2004, με το οποίο 
ζητά η ίδια από τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις να της γνωστοποι
ήσουν ακίνητα με οικοπεδική αξία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανά
πτυξης και Τροφίμων, εκτός των 
Νομών Ξάνθης και Ροδόπης.

Υποστήριξε στην κ. Καλού, πως 
αυτό της ζητήθηκε από τον ίδιο, 
αποδίδοντάςτου κατά την εκτίμησή 
προθέσεις που έχουν σχέση με τις 
ανταλλαγές.

Ως προς αυτό ο κ. Κοντός επι
σημαίνει πως δεν υπήρχε καμία 
έγγραφη η προφορική εντολή από 
την πλευρά του για το εν λόγω έγ
γραφο που έστειλε η διευθύντρια 
της υπηρεσίας Πολιτικής Γ ης και 
ότι η κ. Μαντέλη, αυτοβούλως, το 
έστειλε στις Νομαρχίες.

Αποκαλύπτει, δε, πως της ζητή
θηκαν εξηγήσεις για την πρωτοβου

λία της αυτή από τον διευθυντή του γραφείου του, στον οποίο 
εκείνη ισχυρίστηκε πως η εντολή της προς τις Νομαρχίες αφο
ρούσε τις συνήθεις καταγραφές εκτάσεων του υπουργείου. 
Προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών της, του παρουσίασε αν
τίστοιχα έγγραφα με το ίδιο περιεχόμενο που εστάλησαν από 
τους προκατόχους της στη Διεύθυνση Πολιτικής Γ ης για τον 
ίδιο λόγο. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως είναι σύνηθες να αναφέ- 
ρεταιτο όνομα υπουργού ή υφυπουργού, ως «μοχλός πίεσης» 
ώστε οι Νομαρχίες να απαντήσουν άμεσα. Τα έγγραφα που έχει 
στη διάθεσή του ο «Αδέσμευτος Τύπος» επιβεβαιώνουν ότι 
πράγματι από τους προηγούμενους διευθυντές της συγκεκρι
μένης υπηρεσίας είχε ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για το 
λόγο αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Κοντός, «οι εξηγήσεις της κρί- 
θηκαν επαρκείς».

Οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κ. Μαντέλη τον κατηγόρησε ότι της 
έδωσε σχετική εντολή για το εν λόγω έγγραφο, με στόχο να μη 
σταθεί η ανακρίτρια στη δική της πρωτοβουλία, που έλαβε χώ
ρα πριν υλοποιηθεί η κυβερνητική απόφαση για ανταλλαγές 
και υπογραφούν οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Αλλωστε, 
η ίδια, με την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή του 2008 
για το εν λόγω έγγραφο είχε αποκαλύψει ότι «η διαταγή μου (έγ
γραφο 3/11/2004 προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) είναι τέ
λη του 2004. Apa, λοιπόν, εφόσον αναγνωρίστηκαν τα 25.000 
στρέμματα στη Μονή, θα έπρεπε να αναζητήσω διαθέσιμες και 
κοινόχρηστες εκτάσεις, πληντων Νομών Ξάνθης και Ροδόπης».

Πέραν αυτού, ο πρώην υπουργός επικαλείται τη μαρτυρία 
του μητροπολίτη Ξάνθης, με τον οποίο -κατά το ίδιο διάστημα 
που η κ. Μαντέλη έστειλε την παραπάνω εντολή στις νομαρ
χίες- επισκέφθηκαν τον τότε υπουργό κ. Μπασιάκο, ώστε να 
του ζητήσουν να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που προέκυψε 
με τους ακτήμονες της Θράκης μετά την κατοχύρωση των δι
καιωμάτων της Μονής στην περιοχή.

Αποφασισμένος 
να καταθέσει 
αγωγή για 
«τα ψεύδη και 
τις συκοφαντίες» 
που κατέθεσε 
η κ. Μαντέλη
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Ποιους κρύ

Μαρτυρία - ΖΟΚ: « Ο  Σημίτης 
άνοιξ€ το δρόμο στις μίζες»

■  Της ΝΙΚΗΣ ΖΟΡΜΠΑ

Με έναν απλό αναγραμματισμό, 
η λέξη «εΐθηίΘηε» ευκόλως γί
νεται «Νέμεσις». Τόσο εύκολα 
όσο ομολόγησε ο Τάσος Μαντέλης ότι 

το κάρο των προεκλογικών του αγώνων 
έσερνε με μάρκα η μαμά εταιρεία. Τόσο 
εύκολα όσο άνοιξε ο... κουμπαράς του 
κου μπ άρ ου , βυθίζοντας στην αγω νία 
πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ο Τάσος Μαντέλης τοποθετήθηκε στο 
επίμαχο υπουργείο Μεταφορών το 1997 - 
όταν δηλαδή υπογράφτηκαν οι συμφω 
νίες - μαμούθ με τη γερμανική εταιρεία- 
και μάλιστα εκτοπίζοντας σε μία νύχτα τον 
έως τότε υπουργό Μεταφορών, σημερινό 
υπουργό Δικαιοσύνης, Χάρη Καστανίδη. 
Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι σε δη
μοσιεύματα της εποχής είχε διαρρεύσει 
η πρόθεση του νυν υπουργού Δ ικαιοσύ
νης να παραιτηθεί, επικαλούμενος αό
ριστες «πιέσεις» που  δεχόταν και τον 
παρεμπόδιζαν στο έργο του. Στην πρό
θεση Καστανίδη να παραιτηθεί, η πλειονό
τητα του Τύπου της εποχής στοιχημάτιζε 
δΓ άρθρων και ρεπορτάζ: «Αποκλείεται 
να κάνει δεκτή την παρα ίτηση ο Σημί
της». Στοίχημα που έχασαν πανηγυρικά.

Ουδείς απόρησε ωστόσο με την επιλο
γή του αντικαταστάτη τού Χάρη Καστανί
δη. Ο Τάσος Μαντέλης ήταν γνωστός ως 
έκτω ν «λοχαγών» του Κώστα Σημίτη, άν
θρ ω π ο ς  της απολύτου εμπ ισ τοσ ύνης 
του, ήδη πρ ιν  από την αναρρίχηση του 
πρώ ην πρω θυπουργού στην -τότε- Χα
ριλάου Τρικούπη.

Μετά από τρία χρόνια... αγαστής συ
νεργασίας ο Κώστας Σημίτης ξηλώνει - 
και μάλιστα σε μία νύχτα- τα γαλόνια του 
εμπίστου του, χω ρίς να δώ σει ουδεμία 
εξήγηση.

Ο κουμπαράς

Την ησυχία του Τάσου Μαντέλη στο 
Αζερμπαϊτζάν, όπου τα τελευταία χρόνια 
μετακόμισε, και την επαγγελματική του 
δραστηριότητα ως εργαζόμενου σε ευ
ρ ω π α ϊκά  προγρά μμα τα  «τάραξε» ο... 
κουμπαράς του κουμπάρου και π α ιδ ι
κού του φ ίλου Γ ιώ ργου Τ σουγκράνη . 
Τ ου ανθρώπου που «άνοιξε» το μαύρο λο
γαριασμό με τον κω δικό «Ρόκος» για να 
εξυπηρετήσει τον φίλο του Μαντέλη. Λο
γαριασμό όπου έβλεπε να παρελαύνουν 
χιλιάδες γερμανικά μάρκα.

«Ναι, τα πήρα ως χορηγία για τον προ
εκλογικό μου αγώνα», δήλωσε καταθέ
τοντας στην Εξεταστική ο πρώην υπουρ
γός Μεταφορών, επιβεβαιώνοντας τον 
κουμπάρο του κι αφήνοντας άναυδα τα 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. «Τα 
σκάνδαλα βρίσκονται στην αυλή του ΠΑ
ΣΟΚ» είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ για 
«πρωτοφανή κυνισμό» μίλησε η Ντόρα 
Μπακογιάννη.

Ο «Ρόκο» πάντως, δεν έμεινε με τα χέ
ρια σταυρωμένα, στέλνοντας ηχηρότατο 
μήνυμα στα... αδ έρφ ια  του. Δήλωσε 
ομοίως ψύχραιμα και κυνικά ότι τα 10 εκα
τομμύρια μάρκα που  φέρεται να εισέ- 
πραξα ν κυβερνητικά στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ από τη Βίβιπβηε δεν υπάρχει περί-

ΤΗΝ ΩΡΑ που  ο π ρ ώ η ν  π ρ ω θ υ 
πουργός Κώστας Σημίτης δηλώνει... 
«έκπληκτος» και «οργισμένος» για την 
υ π όθ εσ η  Μ αντέλη, η μαρτυρία του 
δ η μο σ ιο γρ ά φ ο υ  Γ ιώ ργου Βλάχου 
στον «Α.Τ.» αποκαλύπτει ότι ο πρω θυ
πουργός της ΟΝΕ και των... μεγάλων 
έργων έκλεισε την πόρτα στον Μιχάλη 
Περρατικό, ανοίγοντας το δρόμο στις 
γερμανικές μίζες.

«ΕΠΕΙΔΗ έχει ξ εκ ινή σ ε ι έρευνα 
για την προμήθεια των βαγονιών του 
ΟΣΕ για τη Βϊθπιβηε επ ί εποχής Μαν
τέλη, θέλω να σας θυμίσω ότι η ιστο
ρία ξεκινά από το 1993. Τότε ο μακα
ρίτη Μιχάλης Περρατικός είχε αγορά
σει τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, είχε κα
τασκευάσει μέσα στα ναυπηγεία ένα 
εργοστάσιο με σύγχρονο εξοπλισμό 
και είχε εκπα ιδεύσει εργαζόμενους 
των Ναυπηγείων προκειμένου εκεί να 
κατασκευάζονται βαγόνια  κα ι τρο
χα ίο  υλικό για τον ΟΣΕ και το Μετρά 
που  είχε τότε αρχίσει τότε να κατά

πτωση να επιτρέψει να τα φορτώσουν 
στις πλάτες του, αφού ο ίδιος δεν εισέ- 
πρ α ξε  α π ό  αυτά π α ρ ά  μό νο ν  τις 
250.000. Μίλησε μάλιστα για στοχευμέ- 
νες διαρροές που ήθελαν να είναι μόνον 
αυτός ο αργυρώνητος του τότε Μεγάρου 
Μαξίμου, με μοναδ ικό  στόχο να... «ξε- 
πλυθούν στην πλάτη μου όλες οι πολιτι
κές μίζες που είχαν δοθεί από τη γερμα
νική εταιρεία».

σκευάζεται.
ΟΤΑΝ άλλαξε η κυβέρνηση, ο γί

γαντας της πολιτικής ζωής του τρό
που και τότε υπουργός Βιομηχανίας 
Κώ στας Σημίτης το πρώ το  πράγμα 
πο υ  έκα νε  ήταν να καταργήσει τη 
σύμβαση. Αυτός λοιπόν είναι υπεύθυ
νος για ό,τι ακολούθησε σε ό,τι αφο
ρά το σκάνδαλο της Β ίβπιβηε με τα 
βαγόνια  και το τρ οχα ίο  υλικό. Σκε- 
φτείτε σήμερα πόσος κόσμος θα είχε 
δουλε ιά  στα Ν αυπηγεία  Ελευσίνας 
κατα σ κευάζοντας βαγόνια  για τον 
ΟΣΕ, το Μετρό, τον Προαστιακό, το 
τραμ. Πρέπει τότε να σας πω  ότι ο τό
τε υπουργός Β ιο μηχα ν ία ς  Σημίτης 
αρνιόταν να δεχτεί τον Περρατικό ο 
οποίος πήγε στο γραφείο της ιδιαιτέ
ρας του υπουργού και κάθ ισ ε στον 
κα να π έ  τρ ία  μερόνυχτα στην πρ ο - 
σπάθειά του να δει τον κ. Σημίτη. Ξέ
ρετε τι έκανε ο κ. Σημίτης; Εφευγε 
απ ό  την π ίσ ω  πόρτα!..

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δεν ήξερε

Οργίλη ανακοίνωση εξέδωσε ο πρώην 
πρω θυπουργός στο άκουσμα των περί 
Μαντέλη νέων. Παρότι είναι ο δεύτερος 
α π ό  τους... εντιμότατους φ ίλους του 
(προεξάρχοντος του Θόδωρου Τσουκά- 
του), πο υ  ομολόγησ ε ότι βρέθηκε σε 
στενό χρηματικό εναγκαλισμό με τη μα-
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Μαντέλης
✓  Ο «Ρόκο» στοχοποιεί 

συναδέλφους 
τους υπουργούς

✓  Πώς έφαγαν τότε, 
νύχτα, τον Καστανίδη 

βάζοντας στο συρτάρι 
το σχέδιο 
για προμήθειες 
του Δημοσίου 
με διαφάνεια

✓  Τη δήμευση 
της περιουσίας 
του Μαντέλη ζητά 
η Βουλή - Στον ανακριτή 
ο πρώην υπουργός 
κα ι ο κουμπάρος του

μά Βϊβιπβηε, ο Κώστας Σημίτης, όπω ς 
προκύπτει από τη δήλωσή του, ούτε εί
δε, ούτε ήξερε, ούτε άκουσε!

Δεδομένου μάλιστα, ότι το ΠΑΣΟΚ αρ- 
νήθηκε την πρόταση της Νέας Δημοκρα
τίας να καταθέσει ο πρώην πρωθυπουρ
γός την... άγνοιάτου και ενώπιον της Εξε
ταστικής Επιτροπής, ο Κώστας Σημίτης 
δεν προβλέπεται να επιστρέφει στο κά
δρο. Εως ότου τουλάχιστον αποφασίσει 
να «κελαηδήσει» ο Τ άσος Μ αντέλης, 
σ υμπαρασύροντας στη «Νέμεση» και 
άλλα πράσινα στελέχη.

Δήμειιση στον... κουμπαρά

Τη δήμευση των περιουσιακών στοιχεί- 
ωντου Τάσου Μαντέλη που αντιστοιχούν 
στο ποσό της... προεκλογικής εκστρατεί
ας, που πήρε απάτη θίβπτβπε, αποφάσισε 
την Παρασκευή -και μάλιστα ομόφωνα- η 
Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των 
κομμάτων και βουλευτών της Βουλής. Αλ
λά και τον έλεγχο όλων των τραπεζικών 
λογαριασμών του ιδίου και των οικείων 
του, μετά την άρση του τραπεζικού και 
φορολογικού απορρήτου.

Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής 
αποφασίστηκε να γίνει έλεγχος των δη
λώ σ εω ν π ερ ιο υ σ ια κώ ν  σ το ιχε ίω ν  και 
του Θόδωρου Τσουκάτου, ο οπο ίος π α 
ραδέχτηκε πρώτος ότι πήρε μίζα για λο
γαρ ιασμό του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, τις 
επόμενες μέρες από το κατώφλι των ειδι
κών εφετών ανακριτών της υπόθεσης θίβ- 
πιβηε, Νικολακέα και Φιοράκη, αναμένε
ται να περάσει ο πρώην υπουργός προ
κειμένου να λογοδοτήσει για την κατηγο
ρία της νομιμοποίησης εσόδων από πα
ράνομη δραστηριότητα. Αλλά κα ι ο 
κουμπάρος του Γιώργος Τσουγκράνης, 
για τον οπο ίο  θα συνταχθεί ανάλογο κα
τηγορητήριο...
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Η Siemens δυναμίτιζα το ΠΑΖΟΚ
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ την ατζέντα από τις απο

καλύψεις Μαντέλη, που έχει φέρει την κυ
βερνητική παράταξη σε πολύ δύσκολη 
θέση, ε π ιχ ε ιρ ε ί το Μ έγαρο Μ αξίμου. 
Ο πως εκτιμάται στο κυβερνητικό «στρα
τόπεδο», το θέμα που έσκασε σαν βόμβα 
με την ομολογία του π ρ ώ η ν  υπουργού 
Μ εταφορών φέρνει την κυβέρνηση σε 
δυσμενή θέση, δεδομένου ότι είναι η μό
νη υπόθεση -μαζί με κείνη του Θόδωρου 
Τσουκάτου- όπου υπάρχει αποδεδειγμέ
να σκάνδαλο με χρηματισμό πολ ιτ ικώ ν 
στελεχών. Οι ισχυρισμοί του κ. Μαντέλη, 
ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί που έλα
βαν χρήματα από τη γερμανική εταιρεία, 
έχει προκαλέσει «συναγερμό» στο Μαξί
μου, που  έχει αρ χ ίσ ε ι να ζητά «σκελε
τούς» στα ντουλάπια του.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ αυτά έδω σαν, εξάλ
λου, στη Νέα Δημοκρατία το περ ιθώ ριο  
να αντεπιτεθεί πολιτικά με μία σκληρή δή
λωση κατά του ΠΑΣΟΚ και με το αίτημα 
για κλήση του πρώ ην πρωθυπουργού, Κ. 
Σημίτη στην Εξεταστική Επιτροπή.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ δημιουργούν βαρύ κλί
μα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο πολλοί εκτιμούν 
ότι θα επιχειρήσει να μετατοπίσει το επ ί
κεντρο του ενδιαφέροντος από πάνω του, 
ξαναφέρνοντας την υπόθεση Βατοπεδίου 
στην επικαιρότητα. Για την τακτική αυτή 
στη συγκεκριμένη υπόθεση έχει ήδη κα- 
τηγορηθεί απ ό  τη Νέα Δ ημοκρατία , με 
αφορμή τον περ ίφ ημο  «νόμο Μαντέλη» 
που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε στη Βουλή, ώστε, 
σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευ

ση, να διασφαλίσει μία «μαρτυρία -  κατα- 
πέλτη», μια και δεν έχει άλλα στοιχεία κα
τά πρώ ην υπουργών της Νέας Δημοκρα
τίας και να βρει έρεισμα για να πάει την 
υπόθεση σε Προανακριτική Επιτροπή.

ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΑ η δήλω σ η που  
έκανε την Παρασκευή από την Κομοτηνή 
ο πρωθυπουργός: «Ολοι έχουμε ευθύνη 
για πρακτικές του παρελθόντος, αλλά σή
μερα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη 
να αλλάξουμε αυτές τις πρακτικές».

Πιέσεις σε βουλευτές ■ υπουργούς
ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ, η κατάσταση στην κυ

βέρνηση ε ίναι ιδια ίτερα εύθραυστη και 
προκαλεί μεγάλη πίεση σε βουλευτές και 
υπουργούς, πο υ  αδυνατούν πλέο ν  να 
κρατήσουν π ς  μεταξύ τους διαφωνίες και 
αντιπαραθέσεις μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας.

ΟΣΟ ΜΑΛΙΣΤΑ τα σενάρια π ερ ί επ ι
κε ίμενο υ  α να σ χημ ατ ισ μο ύ  μέσα στις 
πρώτες μέρες του Ιουνίου καλά κρατούν, 
η κατάσταση στο κυβερνητικό «στρατό
πεδο» φορτίζεται καθημερινά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ παράδειγμα είναι 
η κ ίνη σ η  των 26 βουλευτώ ν κατά της 
υπουργού Οικονομίας, Λούκας Κατσέλη, 
από την οποία ζητούν εξηγήσεις για την 
ακρίβεια, αλλά και τα θερμά «επεισόδια» 
μεταξύ του Γιάννη Ραγκούση με τον Φί
λ ιππο  Πετσάλνικο στη Βουλή γα τον Καλ
λικράτη.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Μπροστά σε 
ποινή 

φυλάκισης 
δυο ετών έως 

κάθειρξη 
τουλάχιστον 10 

χρόνων και 
δήμευση της 

περιουσίας του 
βρίσκεται ο 

Τάσος Μαντέλης, 
πρώην στενός 

συνεργάτης και 
έμπιστος του 

πρωθυ
πουργού της

«κοσμογονίας» 
Κώστα Σημίτη

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Bci ο
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■  Της ΝΙΚΗΣ ΖΟΡΜΠΑ

Σπανίως δείχνει να εκνευρίζεται δημό
σια ο Αντώνης Σαμαράς. Κι όμως, μια 
συνηθισμένη δημοσιογραφική ερώ
τηση το πρ ω ί της Παρασκευής ήταν αρκε

τή για να «εκνευρίσει» τον πρόεδρο της 
Ν.Δ. Είχε μόλις ανακοινωθεί η πολυθρύλη
τη Επιτροπή Αξιολόγησης της Ν.Δ. που θα 
κοσκινίζει τις υποψηφιότητες των πρώην, 
νυν και επόμενω ν στελεχών της. Ερωτώ- 
μενος σχετικά ο «γαλάζιος πρόεδρος» 
έβγαλε αίφνης αφρούς, δίνοντας ονομα
τεπώνυμο στα... βαρίδια.

«Δεν καταλάβατε! Εγώ 
δεν θ ’ απολογηθώ για συμ
περιφορές τύπου Παυλίδη,
Βουλγαράκη και Ρουσόπου- 
λου» είπε σε έντονο ύφος ο 
κ. Σαμαράς, ανάβοντας το 
φιτίλι ερμηνειών και αντιδρά
σεων.

Πρώτος - πρώτος έσπευ- 
σε να εκδώσει ανακοίνωση 
ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, 
κατηγορώντας μεταξύ άλ
λων τον πρόεδρο της Ν.Δ. για «κομμαπκές 
σκοπιμότητες». Αργότερα εμφανίστηκε να 
αντιδρά ο ούτως η άλλως κομμένος από και
ρό Αριστοτέλης Παυλίδης. Αναμενόταν μά
ταια ώς το βράδυ της Παρασκευής η αντί
δραση του Γιώργου Βουλγαράκη. Μηδέ 
φωνή, μηδέ ακρόαση. Παροικούντεςτης Ρη- 
γιλλης, παρότι ξεκαθάριζαν ότι εδώ και και
ρό έχει διαμηνυθεί στον πρώ ην υπουργό 
Ναυτιλίας ότι αποτελεί παρελθόν γ ια  τη 
Ν.Δ., υπενθύμιζαν με νόημα ότι επέμενε να 
παριστάνει πως... δεν παίρνει το μήνυμα.

Ταραχές

Για την ιστορία, ο Γιώργος Βουλγαράκης 
έχει πρ οκα λέσ ε ι ελεγχόμενες μεν αλλά 
πολλαπλές ταραχές στη Ρηγι'λλης. Πότε εμ
φανιζόμενος σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ απ’ 
όπου αναγκάστηκε να φύγει τρέχοντας μό
λις ανέβηκε στο βήμα ο Σαμαράς και πότε 
επιμένοντας να μιλήσει σε προσυνεδριακές 
συγκεντρώσεις της Ν.Δ. Τούτων δοθέντων, 
η σιγή ασυρμάτου που κράτησε μετά τη δια
πόμπευσή του από τον Αντώνη Σαμαρά καλά 
γνωρίζοντες εκτιμούν πως δεν πρόκειται να

κρατήσει πολύ.
Στο εσωκομματικό πεδίο η χθεσινή ανα

κοίνωση του Αντώνη Σαμαρά δημιούργησε 
νέο κύκλο προβληματισμού στην Κοινοβου
λευτική Ομάδατης Ν.Δ.

Στη μία πλευρά τάσσονταν οι «γαλάζιοι» 
βουλευτές π ο υ  φ ά ν η κ α ν  να  δυ σ α ρ ε- 
στούνται με τη χρονική στιγμή που διάλε
ξε ο πρόεδρός τους για να πρ οβ εί σε ανα
κοινώ σεις «κάθαρσης», δεδομένου ότι οι 
ραγδα ίες  εξελ ίξε ις  στην υ π ό θ εσ η  5 ϊβ- 
π ιβηε έχουν στρέψει τα φώτα της αρνητι
κής δημοσιότητας στο ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τού

του, θεώρησαν άστοχη την 
ενέργεια του Αντώνη Σαμα
ρά να «κλέψει» αυτή τη στιγ
μή από την κυβέρνηση τα 
φώτα της δημοσιότητας.

Στον αντίποδα αυτού, βρί
σκονται οι «γαλάζιοι» βου
λευτές που προκρίνουν την 
επιλογή του προέδρου τους 
εκτιμώντας ότι στρατηγικά 
ήταν η καλύτερη χρονική 
στιγμή για να σκληρύνει τη 
στάση του απέναντι στα βα

ρίδια της παράταξης. «Θα ήταν λάθος να 
αφήσουμετο ΠΑΣΟΚ να μονοπωλήσει την 
υπόθεση της κάθαρσης. Ο Π απανδρέου 
είπε και μάλιστα για στελέχη που δεν βρί
σκονται π ια  στο ΠΑΣΟΚ «όλα στο φως κι 
ας ματώσουμε». Εμείς δεν ήταν δυνατόν να 
εξακολουθήσουμε να παίζουμε το «μάντεψε 
ποιος είναι το βαρίδι»...».

Αίσθηση πάντως προκάλεσε και η εισήγη
ση - βόμβα του συμβούλου του Αντώνη Σα
μαρά γ ια  ζητήματα Ασφάλειας, Γ ιώργου 
Σούρλα. Ο Μαγνήσιος πολιτικός σε ραδιο
φωνική συνέντευξη που παραχώρησε ζήτη
σε μεταξύ άλλων:
η  Την αλλαγή ονόματος και συμβόλω ν 
“  της Ν.Δ.

Την επαναξιολόγηση όλων των στελε
χώ ν - συμπεριλαμβανομένου και του 
Κώστα Κ αραμανλή . Υ πο σ τήρ ιξε  δε 
πω ς όταν ρώτησε ο ίδιος τον πρόεδρο 
της Ν.Δ. εάν η^αξιολόγηση που  είχε 
ήδη προαναγγείλει απηχούσε και στον 
Κώστα Καραμανλή, ο Αντώνης Σαμα
ράς του απάντησε: «Ασφαλώς και στον 
Καραμανλή».

Η Siemens 
επέσπευσε 

τπν κάθαρση 
στη Νέα 

Δημοκρατία

Βαρίδια pc... ονοματαιώνιιμο

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

2,5 6ια· ανάοα
■  Των ΤΑΣΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ,

ΜΑΡΙΑΣ ΓΚΟΥΡΤΣΙΑΙΑΟΥ

Α
νάσα» σε χ ιλ ιά δες  μ ικρ ο μεσ α ίες  
επιχειρήσεις δίνει μέσω του Ταμεί
ου Εγγυοδοσίας το υπουργείο Οι
κονομίας. Τα δύο νέα προγράμματα που ανα

κοίνωσε η υπουργός Λούκα Κατσέλη με προ
ϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ αναμένεται να συμβά
λουν στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς έρ
χονται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη για την αγορά 
στιγμή.

Με το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται, με εγ
γυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, 
οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
χ ιλ ιάδω ν μ ικρομεσαίω ν επιχειρήσεων. Ε ίναι 
πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα για να στη
ρίξει λόγω της κρίσης βιώσιμες επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει στα
ματήσει η ροή πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν 
ασφ αλιστική και φ ορολογική  ενημερότητα, 
μ π ο ρ ο ύ ν  με χα μη λότοκο  δ ά νε ιο  μέσω  του 
ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώ σουν μέχρι και το 100% 
των υποχρεώσεών τους προς την Εφορία και 
τους ασφαλιστικούς φορείς. Τους δίνεται έτσι 
η δυνατότητα να αποκτήσουν και πάλι φορολο
γική και ασφαλιστική ενημερότητα και να συνε- 
χίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική και λε ι
τουργική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται 
ακόμα η δυνατότητα να είναι πλέον επιλέξιμες 
στο νόμο για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμμα
τος είναι 1 δισ. ευρώ και αγορά οφειλές επιχει
ρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία 
που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28.2.2010. 
Τ ο πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2010. Δ ικα ιού
χοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των 
κλάδων της Ο ικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας 
-  νέες ή υφιστάμενες) και όλων των εταιρικών 
μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες 
εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, ΕΠΕ, Α.Ε.) 
που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και 
είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργα
σ ιώ ν έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρή
σεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα 
προγράμματα της α ’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και 
επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια 
κίνησης από τη β’ φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απα
σχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαι
ρούνται επ ίσ ης επ ιχειρήσεις που είναι π ρ ο 
βληματικές σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κα
νονισμούς. Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρ
χεται σε 100.000 ευρώ  και το κατώτατο σε 
5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απα- 
σχολουμένων.

Ρευστότητα

Το δεύτερο πρόγραμμα δίνει μια ουσιαστική 
ανάσα ρευστότητα τόσο προς μικρομεσαίες επι
χειρήσεις, για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς 
πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών, όσο και 
προς τους προμηθευτές οι οποίοι σήμερα είτε 
πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, είτε βρί
σκονται «εγκλωβισμένοι» σε ακάλυπτες επιτα
γές. Δίνεται έτσι η δυνατότητα σε χιλιάδες μι- 
κρομεσαίες επιχειρήσεις να προγραμματίσουν 
την παραγωγική τους διαδικασία, με χαμηλότο
κα εγγυημένα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ δάνεια. Ο συ
νολικός προϋπολογισμός και αυτού του πρ ο 
γράμματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λήξη του εί
να ι σε δύο περ ίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή 
μέχρι 31.12.2011.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
όλων των κλάδων της Οικονομίας (οιασδήποτε

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ

Ποιες επιχειρήσεις 
κω με ποιους όρους 
δικαιούνται 
εmδoτήσεlς
Το ποσό του δανείου 
θα διοχετεύεται 
αυτόματα στους 
προμηθευτές

ηλικίας -  νεοσύστατες, νέες ή υφιστάμενες) και 
όλων των εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρή
σεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες 
εταιρείες, ΕΠΕ, Α.Ε.) που απασχολούν ή θα απα
σχολήσουν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κα
τά την τελευταία χρήση κύκλων εργασιών έως 
10 εκ. ευρώ.

Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει 
κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα α ’ φά
σης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν 
ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β’ φάση 
του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζό
μενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχει
ρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με 
τους Κοινοτικούς κανονισμούς.

Από 5.000 ξεκινούν τα δάνεια

Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 
ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη 
διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ. 
Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόμα
τα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και

«Ζανίδα
«ΣΑΝΙΔΑ σωτηρίας» χαρακτήρισε τα δύο νέα 

προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά Γ ιώργος Ζησιμά- 
τος, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζονται επι
πρόσθετα μέτρα για να «βγουν» οι επιχειρήσεις 
από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται.

ΕΝ ΜΕΣΩ οικονομικής κρίσης ο πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά αναγνωρίζει 
τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των νέων πρ ο
γραμμάτων αλλά ζητά τη λήψη και άλλων μέ
τρων για την ουσιαστική «σωτηρία» των επιχει
ρήσεων και την επίτευξη της βιωσιμότητάς 
τους. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ- 

* λόγου Πειραιά πρότεινε «τα προγράμματα αυτά
μακροπρόθεσμα να μετεξελιχθούν από σωσίβιο 
σε ένα είδος τράπεζας για τους εμπόρους».

«ΕΙΝΑΙ ένας τρόπος για να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις, που έχουν τεράστια χρέη προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία, «υποφέρουν» από ληξι
πρόθεσμες οφειλές και χρωστούν πολλά χρή
ματα σε προμηθευτές τους», ανέφερε χαρακτη
ριστικά ο Γ ιώργος Ζησιμάτος και πρόσθεσε: «Το 
εμπόριο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τις 
τράπεζες εάν θέλουμε οι επιχειρήσεις να εξέλ
θουν «υγιείς» από την κρίση. Σε διαφορετική πε-


